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  Kolejny przyk³ad jakoœci polityki i 
klasy polityków.
  Do mediów wyciek³o pismo, prze-
znaczone do wewnêtrznego obiegu 
wœród rz¹dz¹cych w Kolumbii Brytyj-
skiej libera³ów (libera³ów ju¿ tylko 
z nazwy), mówi¹ce o tym, w jaki spo-
sób rz¹d pani premier Christy Clark 
zamierza³ wygraæ zbli¿aj¹ce siê wy-
bory. 17-stronicowy dokument zatytu-
³owany Multicultural Strategy Action, 
na którym widnieje data 10 stycznia 
2012 r., wzywa rz¹dowe i partyjne 
szychy do skoordynowanych dzia³añ 
na rzecz pozyskania g³osów najliczeb-
niejszych mniejszoœci narodowych 
w prowincji. Kulminacyjnym punk-
tem tych dzia³añ mia³a byæ rz¹dowa 
akcja przepraszania grup etnicznych 
za b³êdy przesz³oœci, co mia³o nast¹-
piæ na krótko przed majowymi wybo-
rami. W pierwszej kolejnoœci miano
przepraszaæ ludnoœæ pochodzenia chiñ-
skiego za na³o¿ony na nich w latach
1885-1923 podatek od g³owy (The 
Chinese head tax) – który zobowi¹zy-
wa³ przybywaj¹cych tu Chiñczyków, 
zatrudnianych g³ównie przy budowie 
kolei ¿elaznej (Canadian Pacific Rail-
way), do zap³aty od 50 do (od r. 1903) 
500 dolarów od osoby – oraz Hin-
dusów za sprawê statku „Kamagata 
Maru” (Kamagata Maru incident), 
który w maju 1914 roku zawin¹³ do 
Vancouver z 376 uciekinierami z In-
dii, którym nie zezwolono zejœæ na l¹d. 
Statek zosta³ zawrócony do Kalkuty,
gdzie na niedosz³ych uchodŸców cze-
ka³a policja, dosz³o do staræ, 20 pasa-
¿erów zginê³o, reszta zosta³a areszto-
wana – aby 99 lat póŸniej libera³owie 

Christy Clark mogli zaplanowaæ sobie 
utrzymanie siê na ich karkach u w³a-
dzy, fa³szywym biciem siê w piersi.
  Z planem „³atwego wygrania wy-
borów” wi¹¿e siê podejrzenie korzys-
tania z pieniêdzy podatników na przed-
wyborcze dzia³ania libera³ów, oraz
nielegalnego gromadzenia danych 
osobowych wp³ywowych przedstawi-
cieli grup etnicznych.
  Pani Premier oczywiœcie o niczym 
nie wie (a nawet zapowiedzia³a œledz-
two w tej sprawie), chocia¿ e-maile 
z wytycznymi rozsy³ane by³y przez 
jej najbli¿szego wspó³pracownika, za-
stêpcê szefa Gabinetu Premiera, pani¹ 
Kim Haakstad, która w zwi¹zku z wy-

kryt¹ afer¹ – podobnie jak minister 
ds. wielokulturowoœci – poda³a siê do 
dymisji.
  W ujawnionym dokumencie nie ma 
mowy o narodowoœci polskiej; pewnie 
dlatego, ¿e wszystkim ju¿ wiadomo, ¿e 
wiêkszoœæ mieszkaj¹cych tu Polaków 
g³osuje niezmiennie i wy³¹cznie na 
PiS.

Grzęzawisko

  Z koñcem stycznia nast¹pi³ koniec 
kanadyjskiego penny. Jeœli zauwa¿yæ, 
¿e produkcja jednocentówki koszto-
wa³a trzy centy, to decyzja jest zrozu-
mia³a. Mennica przesta³a zatem wy-
twarzaæ monety jednocentowe, w skle-
pach ceny zaokr¹glane s¹ w górê lub
w dó³. Ale zdarzaj¹ siê wci¹¿ jeszcze 
sklepy, które o tym nie wiedz¹. Jest to 
o tyle dziwne, ¿e informacja o zmianie
w kanadyjskim systemie monetarnym 

dotar³a na przyk³ad natychmiast do
ulicznych ¿ebraków, którzy z pocz¹t-
kiem lutego zmienili napisy na usta-
wianych przed sob¹ kartonach, pisz¹c 
zamiast „Even pennies help” – „Even 
nickels help”, co jest krzepi¹ce, œwiad-
cz¹c o tym, ¿e obywatele – niezale¿nie 
od swojej obecnej sytucji ¿yciowej – 
wiedz¹, co siê w kraju dzieje, trzymaj¹ 
rêkê na pulsie. 

Bye, bye, penny

   Oko³o 500 osób protestowa³o przed 
gmachem prowincjonalnej legislatury 
przeciwko wycinaniu starego lasu na 
Wyspie Vancouver. 
  Zorganizowana przez Ancient Forest 
Alliance demonstracja wzywa³a rz¹d 
libera³ów i opozycyjn¹ Partiê Nowej 
Demokracji (NDP) do stworzenia 
zobowi¹zuj¹cego planu ochrony wie-
kowego zadrzewienia i podjêcia pra-
cy nad zalesianiem nowych terenów. 
Ponad 3700 osób podpisa³o do tej po-
ry skierowan¹ do rz¹du i NDP petycjê 
w tej sprawie.

  Do dziœ na Wyspie Vancouver wy-
ciêto 75 proc. historycznego drzewo-
stanu. Obroñcy przyrody twierdz¹, ¿e 
dalszy wyr¹b lasu zagra¿a ¿yj¹cym 
tu gatunkom zwierz¹t, prowadzi do 
zmian klimatycznych i zanieczyszcze-
nia wody, co mo¿e doprowadziæ do 
wyginiêcia ¿yj¹cych w niej ³ososi. 
Piêkno natury to tak¿e g³ówna atrakcja 
turystyczna tego miejsca.

   Informacje i petycja na stronie 
www.BCForestMovement.com

W obronie lasu


